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POLITIETS BILFORFØLGELSE I STA V ANGER DEN 6. MARS 2005 PÅ 
STREKNINGEN FRA HURTIGBÅTTERMINALEN TIL 
STORHAUGTUNNELEN. 

Hendelsen 

Søndag 6. mars 2005 ca kl. 03 17 ga en bilpatrulje i Rogaland politidistrikt melding til 
operasjonssentralen om at de lå bak en bil som ikke ville stoppe for kontroll. Patruljen 
var bemannet av politioverkonstabel og politibetjent 
• . Ill var fører av bilen. 

Bilforfølgelsen gikk fra rundskjøringen ved hurtigbåtterminalen gjennom diverse 
sentrumsgater, før den forfulgte bilen kjørte inn i Storhaugtunnellen. Umiddelbart 
etter utgangen av tunnelen kjørte den forfulgte bilen inn i en betongkant på 
Strømsbrua. Føreren av den forfulgte bilen, f. 210980. fikk 
store skader. Han døde den 20. mars 2005 av de skader han pådro seg etter 
trafikkuhellet. 

Bilforfølgelsen foregikk over en distanse på ca. 3190 meter. 

Etterforskingen 

Spesialenheten iverksatte 6. mars 2005 i medhold av pataleinstruksen § 34-6 annet 
ledd og riksadvokatens rundskriv av 3. mars 1997 pkt. III 4.3. etterforsking i saken. 

foreldre. og 
innga i brev av 12. juli 2005 til Rogaland politidistrikt anmeldelse med krav om 
oppreisning og erstatning. Anmeldelsen ble fra politidistriktet oversendt til 
Spesialenheten. 

Politioverkonstabel - og politibetjent . ble første gang avhørt søndag 6. mars 
2005 med status som vitner. De ble i august avhørt på nytt med status som mistenkte. 

Politibetjent , Rogaland politidistrikt, har 15. april 2005 avgitt åsteds-
og undersøkelsesrapport i saken. Statens vegvesen ved Ola Undheim har 12. mai 2005 
avgitt rapport vedrørende åstedsundersøkelse og undersøkelser av den aktuelle bilen. 
Statens vegvesen har også foretatt en beregning av hvilken hastighet den forfulgte 
bilen hadde da den kjørte inn i betongkanten. 



Spesialenheten har innhentet politidokumenter mm, og innhentet lydlogg for de 
meldinger som gikk over politiets samband. 

Politibetjent - og sambandsoperatør 
vitner. 

er avhørt som 

er kontaktet for avhør, men har ikke ønsket å avgi forklaring. 

Spesialenheten har sammen med videobil fra Stavanger politistasjon kjørt den aktuelle 
strekningen og filmet kjøreruten. Det ble da også målt avstander. 
Spesialenheten har ut fra tidspunkter og stedsangivelser på lydloggen, foretatt 
beregninger av hvilken hastighet politipatruljen kan ha hatt på deler av strekningen. 

Nærmere om sakens bakgrunn 

Politoverkonstabel 1111 og politibetjent . har forklart at de søndag 6. mars ca. kJ. 
03 17 ble oppmerksom på at Mercedes personbil med kjennetegn - kom 
kjørende i feil kjøreretning i rundkjøringen ved hurtigbåtterminalen i Stavange~ 
og . var i rundkjøringen da Mercedesen plutselig kjørte inn foran dem. Etter å ha 
fulgt etter bilen et lite stykke bestemte de seg for å stoppe bilen. De satte på blålys og 
blinket med fjernlysene. Mercedesen kjørte rolig videre, for så plutselig åta en u-
sving. Etter dette ga Mercedesen gass og kjørte fra patruljen. 

Politipatruljen fulgte etter med blålys. Mercedesen kjørte inn på en parkeringsplass til 
et byggevarefirma, men kjørte så videre gjennom tunnelen før bybroa og videre i 
Haugesundsgate. Hele dette området er et byområde med flere kryss og rundkjøringer. 

Både - og . har forklart at de holdt hastigheter over fartsgrensen på stedet, men 
har ikke kunne angi eksakt hastighet ved noen anledning. De har begge forklart at de 
oppfattet det som om den forfulgte bilen kjørte kontrollert. Den bremset ned foran 
rundkjøringer mm. De har også forklart at de holdt god avstand til bilen. mellom 100 
og 200 meter, for ikke a provosere føreren til en uforsvarlig hastighet. 
Det var midt pa natten, ingen trafikk og de møtte ikke biler før de var inne i 
Storhaugtunnelen. 

Mercedesen kjortc inn i Storhaugtunnelen som har en lengde pa ca. 1300 m. Når 
Mercedesen nådde utgangen av tunnelen mener . at det så ut som om den forst 
svingte mot høyre, men at den fortsatte rett frem og traff betongkanten på Strømsbrua. 

En annen patrulje var på vei fra sentrum for å bistå under forfølgelsen. De kjørte 
Lagårdsveien mot Strømsbrua" Denne patruljen kom inn på broen akkurat i det 
Mercedesen kom ut av Storhaugtunnelen på motsatt ende av broen. Vitnet 
politibetjent - har opplyst at det så ut som om Mercedesen først ville kjøre 
rett fre~ å broen, men at den så gjorde en manøver som om den ville svinge til 
høyre. - opplyste at han ikke oppfattet det som om Mercedesen kjørte veldig fort 
da den kom ut av tunnelen. 

I tunnelen tok Mercedesen igjen en bil i samme kjøreretning, samtidig som det kom 
en bil i motsatt kjøreretning. Mercedesen la seg bak bilen foran, til bilen i motsatt 
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~bane la seg helt ut til høyre slik at det var passasje. Mercedesen kjørte da forbi. 
- og . har forklart at de i denne situasjonen reduserte sin egen hastighet for 
ikke å komme for nær bilen de forfulgte. 

Det var som betjente sambandet under bilforfølgelsen. Det går 
fram av oppdragslo 
Sambandsoperatør 

og lydlo at han ga flere stedsangivelser under bilforfølgelsen. 
ba to ganger om å få oppgitt hastighet. Han 

fikk ikke svar. Om dette har i avhør forklart at ingen av dem hørte disse 
spørsmålene. 

1111 og . har forklart at det ble brukt blålys og delvis sirene under forfølgelsen. 

1111 og . har begge opplyst at foranledningen til å stoppe Mercedesen var at den 
kjørte feil vei i rundkjøringen. De fikk under forfølgelsen av bilen ingen andre 
opplysninger om bil eller fører. På spørsmål om hvorfor de så det nødvendig å oppta 
forfølgelse av bilen har de opplyst at det erfaringsmessig når biler ikke stoppet kunne 
være ruset sjåfør, at bilen var stjålet, at det var tyvegods i bilen m.m. De hadde ingen 
konkrete mistanker mot bil og sjåfør om andre straffbare forhold enn trafikkforseelsen 
som hadde gjort dem oppmerksom på bilen. 

Verken 1111 eller . har erkjent straffeskyld. De forklarer at de har vurdert 
forfølgelsen underveis, og at de har vurdert det som forsvarlig å fortsette. 

Det er på grunnlag av lydlogg, videopptak og avstandsmåling, gjort beregninger av 
hvilken hastighet politipatruljen har hatt. Det klart at både avstandsbergningen og 
tidsbergningen kan være beheftet med unøyaktigheter. 
Beregningen viser at politipatruljen kan ha hatt en gjennomsnitthastighet på 91.4 km/t 
i Storhaugtunnelen. Det er da lagt inn god sikkerhetsmargin i forhold til tilbakelagt 
distanse. Når en tar i betraktning at de bremset opp inne i tunnelen på grunn av andre 
biler, må en anta at hastigheten kan ha nærmet seg eller gått over I 00 km/t i en 50 
km/t sone. 

Beregningene viser videre at politipatruljen fra de meldte at de passerte tunnelen før 
bybroa til uhellet skjedde kan ha hatt en gjennomsnittshastighet pa 98, 7 krn/t pa en 
strekning på 2057 meter. Det er 50 km/t-sone pa hele strekningen. 

Det er ikke kjent hvilke biler som ble forbikjort i tunnelen. Ingen a, politipatruljene 
som var pa stedet har notert ned bilnummer eller personalia på personer i disse. Det er 
også ukjent om disse bilene stoppet, eller bare fortsatte videre. 

Ola Undheim ved Statens vegvesen har i sin rapport antatt at Mercedesen kan ha hatt 
en hastighet på 70-80 km/t da den traff betongkanten på Strømsbrua. Dette ut fra 
skader på bilen. Det var avsatt bremsespor i vegbanen, men det var ikke mulig å 
identifisere hvilke som eventuelt kommer fra Mercedesen. 

Det ble ikke funnet feil eller mangler ved selve bilen eller forhold ved vegbanen som 
synes å ha direkte relasjon til ulykken. Det var ikke strekkmerker på bilbelte, noe som 
tydet på at fører ikke har brukt bilbelte før uhellet. Politibetjent . har forklart at 
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fører av Mercedesen ikke hadde bilbelte på da han umiddelbart etter uhellet sprang 
bort til bilen. 

Det går fram av obduksjonsrapporten at det hos avdøde 
er funnet spor av alkohol eller narkotiske midler. 

Det fremgår av straffesak for Agder politidistrikt at avdøde 

ikke 

den 12. februar 2005 fikk beslaglagt sitt førerkort for uaktsom kjøring. Han hadde 
derfor ikke gyldig førerkort under kjøringen den 6. mars. 

Konklusjon og avgjørelse 

Trafikkuhellet etter bilforfølgelsen fikk et svært alvorlig og tragisk utfall i 
den 20. mars 2005 døde av skadene han pådro seg. 

Spesialenheten iverksatte etterforskning av hendelsen som undersøkelsessak samme 
dag. Avdødes foreldre har i ettertid anmeldt forholdet, samtidig som det var 
nødvendig med nye avhør av de mest involverte polititjenestemennene. 

Spesialenheten legger til grunn at det under store deler av bilforfølgelsen er kjørt med 
hastighet over lovlig fartsgrense. Det følger av vegtrafikklovgivningen og 
trafikkreglenes § 2, nr. 4 at politiet når det er nødvendig og til vesentlig lette i 
tjenesten kan fravike bestemmelsene i vegtrafikkloven om hastighet mv. 

Straffebud som har vært vurdert som aktuelle i saken er straffeloven § 239, uaktsomt 
drap, straffeloven § 325, grov uforstand i tjenesten. og vegtrafikklovens § 3, uaktsom 
kjøring. 

Det foreligger egen spesialinstruks ved Rogaland politidistrikt for utrykningskjøring 
og forfølgning av kjøretøy. Både ~ og . har i avhørt opplyst at de kjenner 
instruksen. 

Av instruksens pkt. 2.2.5 fremgår det at 

·'forfolgelse av kioreloy kan.fore/as fora .\loppe de/le eller a ,·ikre nmfrendig heri.,. 
Slikf01folgelse skal kun skje nar del anla.\ ikke a innebære unod,gfarefor andre 
veifarende. For.folge/se med pagripelse som mal bor kun skje nar del .fi"emsliller seg 
som ubelinget nodvendig at person i det forfulgte kjoretoy oyeblikkelig pagripes. Del 
må i hvert enkelt tilfelle vurderes om pagripelse er av en så stor viktighet at det kan 
anses forsvarlig å oppta forfolgelse. " 

Det fremgår videre av instruksens pkt. 2.2.6 at; 

"Patrulj"eleder må fortløpende vurdere nødvendigheten av å fortsette forfolgelsen. 
Behovet for øyeblikkelig pågripelse må han hele tiden veie opp mol den trafiklifare 
han utse/ler seg selv og andre for. Han skal straks avbryte f01folgelsen dersom han 
anser det uforsvarlig å for/selle. Han bør i stedet forsoke å folge etter på avstand for 
å observere hvor den forfulgte tar veien. " 
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Pkt. 2.2.7 omhandler ledelse og ansvarsforhold. Etter dette punkt tilligger det 
patruljeleder å vurdere behovet for forfølgelsen dersom ikke operasjonsleder har 
mulighet til å gjøre det. Fører er alltid ansvarlig for at forfølgelsen gjennomføres på 
en forsvarlig måte. 

Det fremgår av sakens dokumenter at både - og . er godkjent for 
utrykningsskjøring. Begge ble godkjent når de gikk Politihøgskolen. Ingen av dem har 
etter dette hatt noen ytterligere opplæring i utrykningskjøring. - tok eksamen ved 
Politihøgskolen i 1996, • i 1998. 

Ill og . har begge jobbet ved ordensavdelingen i Stavanger i lang tid. Det legges 
til grunn at begge er godt kjent på den strekningen bilforfølgelsen skjedde. 

Fra det ble gitt melding til operasjonssentralen om at forfølgelsen var startet og til 
uhellet skjedde ble det ikke gitt noen opplysninger om fart eller om hvordan den 
forfulgte bilen kjørte. Operasjonsleder eller operatør har derfor ikke hatt tilstrekkelig 
grunnlag for å vurdere om forfølgelsen var forsvarlig. Det har derfor vært opp til 
patruljeleder og sjåfør å vurdere nødvendigheten av å forfølge kjøretøyet, og eventuelt 
avbryte forfølgelsen. 

Spesialenheten mener det er beklagelig at slike tilbakemeldinger ikke ble gitt, særlig 
fordi operatør to ganger ba om tilbakemelding om fart. Spesialenheten registrerer at 
- og . i avhør hevder å ikke ha hørt forespørslene. Det synes ut fra 
forklaringene deres ikke å være noen faste rutiner om hvilke tilbakemeldinger som 
skal gis. Spesialenheten vil bemerke at det hadde vært en fordel om slike 
tilbakemeldinger hadde blitt gitt, både i forhold til vurderinger politiet må gjøre under 
selve forfølgelsen, og i den etterfølgende etterforskningen. Også i forhold til en 
eventuell anmeldelse mot fører ville opplysninger om fart være av betydning for den 
etterfølgende vurdering. 

Spesialenheten legger til grunn 1111 og - forklaring om at det ikke var andre 
kjøretøyer enn de to de møtte i Storhaugtunnelen. Bilforfølgelsen skjedde på en 
søndag ca kl. 0317. Den startet nær sentrum. men beveget seg ut av sentrumskjernen. 
Det vil normalt være lite trafikk på dette tidspunktet. noe som ogsa rna tillegges en 
\ iss vekt ved vurderingen a\ unnlatelsen a, a U\ bryte forfolgelsen. Hele strekningen 
er belyst med gatebelysning. 

Det er flere kryss og rundkjøringer på strekningen. og 50 km/t sone. Det er relativt 
oversiktelig og vegbanen har slik bredde at det teknisk ikke vil være noe problem å 
kjøre opp mot I 00 km/t eller høyere hastighet på enkelte rette strekninger. 
Storhaugtunnelen har bred vegbane og relativt slak kurve. Det er godt merket i 
tunnelen at en kommer til rundkjøring. 

- og . har i avhør forklart at de bevisst valgte å holde seg 100-200 meter bak 
det forfulgte kjøretøyet for ikke å provosere føreren. De beregninger som er gjort ut 
fra videofilm av kjørestrekningen tyder på at avstanden frem til Mercedesen var 
mellom 90-100 meter da uhellet skjedde. 

Ut fra dokumentene i saken kan det se ut som om føreren av Mercedesen prøvde å 
svinge til høyre i rundkjøringen rett før Strømsbrua. Hvilken grunn han eventuelt 
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hadde til det er ukjent. Det er imidlertid klart at det kom en uniformert politibil på 
motsatt ende av Strømsbrua. Fører av Mercedesen kan ha sett bialys på denne bilen. 

Obduksjonsrapporten viser at avdøde hadde omfattende 
hodeskader etter uhellet. Dette sammen med opplysninger fra teknisk undersøkelse fra 
bilen og avhør av politibetjent . tyder på at avdøde ikke brukte sikkerhetsbelte. Det 
antas at dette i stor grad har medvirket til at skadene ble så omfattende at han døde. 

I ettertid synes det som om avdøde ikke kan mistenkes for 
andre straffbare forhold enn overtredelse av vegtrafikkloven ved at han kjørte i feil 
kjøreretning i rundkjøring, at han kjørte uten gyldig førerkort, at han ikke stoppet på 
politiets signal og at han under forfølgelsen kjørte over fartsgrensen. Legger en dette 
til grunn er det tvilsomt at det var ubetinget nødvendig å stoppe bilen. 
Registreringsnummeret på bilen ble notert tidlig og etterfølgende etterforskning ville 
med stor sannsynlighet kunne ført til at identiteten til fører ble kjent. 

- og • har i avhør hevdet at det erfaringsmessig kan være andre straffbare 
forhold som gjør at en bilfører ikke vil stoppe for kontroll. Det kan være kjøring i 
påvirket ti lstand, stjålet bil, narkotikaforbrytelser m.m. De har også påpekt at en ved 
oppstart av en forfølgelse normalt har svært få opplysninger. 

Spesialenheten ser at det kan være en svært vanskelig avveining om man skal 
igangsette og videreføre en forfølgelse av bil. I dette tilfellet gikk det få minutter fra 
forfølgelsen startet til ulykkens skjedde. - og . har forklart at de hele tiden 
holdt god avstand til bilen foran, og at føreren av Mercedesen kjørte "fornuftig" og 
bremset opp før rundkjøringer og kryss. 

Politiet hadde grunn til å stoppe Mercedesen etter en trafikkforseelse. Fører av 
Mercedesen hadde plikt til å stoppe på politiets tegn. Når han valgte å ikke gjøre det, 
og forsøkte å unndra seg ved å øke hastigheten, kan tjenestemennene ikke klandres for 
å tro at føreren kunne ha noe å skjule. Det var berettiget å oppta forfølgelsen. Hva 
gjelder denne vurdering vises det også til Rt 1994 side 14 78. 

Spesialenheten har ved sin etterforsking ikke avdekket forhold som kan gjore 
tjenestemennene strafferettslig ans\ arlig for forfolgelsen. 
De tekniske undersokelser gir ingen grunn til a bet\ ile riktigheten av 
tjenestemennenes forklaringer. 

Det blir lagt til grunn for vurderingen at hastigheten til tider har vært opp mot I 00 
km/t i 50 km/t sone. Sted, tid på døgnet, trafikkforhold m.m. gjør at dette ikke anses 
som en uforsvarlig hastighet. Når det heller ikke foreligger grunnlag for bebreidelse 
for ikke å ha avbrutt bilforfølgelsen, blir saken i forhold til tjenestemennene å 
henlegge som intet straffbart forhold. 

Saken henlegges i forhold til politioverkonstabel og politibetjent 
som intet straffbart forho ld anses bevist. 
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underrettes om vedtaket 

Spesialenheten for politisaker, Hamar, 3. oktober 2005 

Jan Egil Presthus 
sjef, Spesialenheten for politisaker 

Kopi: Politimesteren i Rogaland 
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